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Informe Rural
Sabbadini
Em Janeiro, a Farsul decretou luto institucional por três dias pela morte do presidente da
Fecomércio, Flávio Sabbadini. O presidente
Carlos Sperotto lamentou a “perda do amigo e
companheiro de todas as horas”, reiterando a
importância dos serviços prestados por Sabbadini ao Rio Grande do Sul e Brasil.

Cherini

Catálogos de touros
A Semeia em parceria com a Select Sires lançou,
em fevereiro, dois catálogos de touros das raças
leiteiras (Holandês e Jersey, Pardo Suíço e Ayrshire) ano 2010. A novidade é a mudança de base nas
provas. Conforme o responsável técnico pelo setor
Leite na empresa, João Almir Bondan, as mudanças de base acontecem a cada cinco anos e esta,
ocorrida em janeiro, foi a oitava mudança de base
genética para o gado leiteiro dos Estados Unidos.
“O USDA utiliza a base genética por etapas. Este
tipo de base permite comparar as PTAs (habilidades transmissoras previstas) das novas avaliações
com as anteriores. Com isso, a mudança de base
genética preenche uma lacuna de tempo conveniente para analisarmos a quantidade de progresso
genético que houve no período anterior”, assegurou. Os animais de referência para a base de 2010,
de cada raça, são vacas identificadas pelo pai e nascidas em 2005. Os catálogos de Leite estarão disponíveis na Semeia. Informações pelo e-mail
atendimento@semeia.com.br.

O Deputado Giovani Cherini (E) fez visita de cortesia à Farsul antes de assumir a presidência da Assembleia Legislativa, em janeiro. Cherini foi recebido pelo presidente Carlos Sperotto e diretores.

Novas Parcerias
A Casa Rural – Centro do Agronegócio assinou
protocolo de parceria com mais 10 empresas no
último semestre de 2009. As novas empresas irão
começar a operar com a Casa Rural no início de
2010. Os novos convênios irão oportunizar melhores negócios aos produtores, uma vez que envolve
produtos qualificados, preços e custos diferenciados. Além de insumos para lavoura e pecuária, as
novidades na linha de produtos disponibilizadas
pelas parcerias são sementes, projetos de usinas de
biodiesel e cochos para pecuária.

Escola do Pensamento Agropecuário
Até 15 de fevereiro ocorrem as inscrições para os cursos à distância da Escola do Pensamento Agropecuário. As aulas são oferecidas gratuitamente pela Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), juntamente
com o Instituto CNA e o Senar. O Programa de Capacitação pela Internet objetiva proporcionar conhecimentos, habilidades e atitudes em relação à agropecuária
no Brasil. São seis cursos com temas como: Abastecimento e Renda, Meio Ambiente, Educação e Qualificação. O formulário de inscrição está disponível no
Canal do Produtor: www.canaldoprodutor.com.br.
Nova tecnologia
O Grupo Yomacama lança o Cellulogic Cellink um
produto com tecnologia israelense desenvolvido
para facilitar a vida do produtor rural. Conforme o
engenheiro de telecomunicações da Yomacama Empreendimentos Ltda, Eduardo Bellanca, o equipamento funciona através de tecnologia GSM e foi desenvolvido para funcionar em qualquer parte do mundo para
que o cliente possa acompanhar o desenvolvimento de
sua propriedade. “Através do aparelho, o produtor pode
conferir, por exemplo, se a porteira da propriedade ficou aberta, se o volume dos silos está baixo, a quantidade de óleo diesel ou mesmo da ração. O acionamento de portas, ventiladores, aquecedores, bombas, tudo
funciona remoto em qualquer local sem necessidade
de linha telefônica na propriedade”, reiterou. Outras
informações no fone (51) 3019 8099.

Empreendedor Rural
Mais uma turma do Programa Empreendedor
Rural do Senar-RS encerrou o ciclo de treinamentos voltados para o desenvolvimento de
projetos rurais e para gestão do agronegócio.
Os 18 concluintes do município de Mostardas
receberam o certificado no último dia 30 de janeiro, na localidade de Solidão. A entrega de
certificados foi valorizada pelos participantes
em uma cerimônia com a presença de autoridades locais, instrutores, técnicos do Senar e familiares. O programa é desenvolvido no Estado pelo Senar-RS desde 2007. Por meio de 136
horas-aula em 17 encontros, produtores e trabalhadores rurais tem oportunidade de aprender a desenvolver um projeto no meio rural ou
ainda aprimorar seu negócio com o acompanhamento técnico do Senar-RS. Através do programa, o Senar já beneficiou 462 pessoas. Para
2010, estão programadas 25 novas turmas nos
municípios gaúchos.

Máquinas agrícolas
Foi prorrogado para 29 de junho o prazo para
contratação de linha de crédito para aquisição
de máquinas e implementos agrícolas. A medida é válida apenas para o Programa de Sustentação do Investimento (PSI) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os produtores rurais interessados terão juros de 4,5% ao ano e prazo de reembolso de até 120 meses, incluídos os períodos de três a 24 meses de carência.

